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Protokół Nr XIX/2020 

z sesji Rady Gminy Kamiennik 

odbytej w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku 

w dniu 1 grudnia 2020 r. w godzinach od 909 – 1008 

 

Sesję otworzył i jej obradom przewodniczył Pan Henryk Kliś – Przewodniczący Rady Gminy 

Kamiennik. Przywitał przybyłych na sesję radnych, Pana Wójta, Panią Skarbnik, Panią 

Sekretarz i Radcę Prawnego. Stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych, czyli 93,33 % 

ustawowego składu rady, obrady są prawomocne. 

 

Przedstawił porządek obrad i poprosił o ewentualne uwagi do niego: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

4. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych, które wpłynęły do biura rady 

w okresie międzysesyjnym. 

5. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej. 

6. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok, 

2) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 

rok. 

7. Wolne wnioski i informacje. 

1) Informacja o wykonaniu budżetu o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 

oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 

pierwsze półrocze 2020 roku. 

8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik. 

9. Zamknięcie obrad XIX sesji. 

Wójt zgłosił następujące wnioski: wykreślenie z porządku obrad punktu 5. Przedstawienie 

protokołu Komisji Rewizyjnej oraz wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 6. podpunktu 

3) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy Kamiennik poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski: 
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Głosowanie w sprawie wniosku o wykreślenie z porządku obrad punktu 5.: 

Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej 

Wyniki imienne: 

ZA (14): 

Joanna Rutkowska, Stanisław Pieniakowski, Mariusz Kuś, Małgorzata Pietroczuk, Agnieszka 

Tęcza, Gabriela Bardak, Bogumił Wąs, Grażyna Berini, Henryk Kliś, Jan Miske, Andrzej 

Ochociński, Tomasz Łoziński, Krzysztof Tkacz, Zdzisław Ficoń 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg 

W wyniku głosowania podpunkt 5. Został wykreślony z porządku obrad. 

 

Głosowanie wniosku o wprowadzenie w punkcie 6. podpunktu 3) Podjęcie uchwały  

w sprawie zmiany w budżecie gminy 

Wyniki imienne: 

ZA (14): 

Grażyna Berini, Joanna Rutkowska, Stanisław Pieniakowski, Andrzej Ochociński, Małgorzata 

Pietroczuk, Tomasz Łoziński, Mariusz Kuś, Gabriela Bardak, Henryk Kliś, Jan Miske, 

Zdzisław Ficoń, Agnieszka Tęcza, Krzysztof Tkacz, Bogumił Wąs 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg 

W wyniku głosowania projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy został 

wprowadzony do porządku obrad. 

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek po wprowadzonych zmianach  

i poddał go pod głosowanie: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 
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4. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych, które wpłynęły do biura rady 

w okresie międzysesyjnym. 

5. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok, 

2) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 

rok, 

3) w sprawie zmiany w budżecie gminy. 

6. Wolne wnioski i informacje. 

1) Informacja o wykonaniu budżetu o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 

oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 

pierwsze półrocze 2020 roku. 

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik. 

8. Zamknięcie obrad XIX sesji. 

 

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad XIX sesji Rady Gminy Kamiennik 

Wyniki imienne: 

ZA (14): 

Andrzej Ochociński, Stanisław Pieniakowski, Joanna Rutkowska, Gabriela Bardak, Małgorzata 

Pietroczuk, Grażyna Berini, Agnieszka Tęcza, Jan Miske, Tomasz Łoziński, Zdzisław Ficoń, 

Krzysztof Tkacz, Henryk Kliś, Mariusz Kuś, Bogumił Wąs 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg 

W wyniku głosowania porządek XIX sesji Rady Gminy Kamiennik został przyjęty do 

realizacji. 

 

ad. 2. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że były to głównie prace biurowe, czyli 

podpisywanie uchwał, co środę jest do dyspozycji dla mieszkańców w biurze rady. W celu 

procedowania uchwał zwoływał komisje merytoryczne oraz wspólne posiedzenie Komisji 

Rady Gminy jak również sesję. 

Nie było pytań. 
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ad. 3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

Wójt Gminy zwrócił uwagę na takie zagadnienia jak: 

- urząd pracuje w tej chwili zdalnie, 

- sprzedałem dwie nieruchomości w Kłodoboku i w Goworowicach, 

- zatrudniamy trzy osoby na pracach interwencyjnych, 

- mamy gotową dokumentację z pozwoleniem na zrobienie schodów zewnętrznych do kuchni 

w GOK-u, 

- jest gotowa dokumentacja na termomodernizację budynku ośrodka zdrowia, przetarg zrobimy 

po uchwaleniu budżetu, 

- złożyliśmy wniosek na remont ul. Słonecznej, 

- mamy dokumentację z pozwoleniem na ul. Ogrodową do 7 grudnia będziemy aplikować do 

FOGR-u, 

- zakończyliśmy remont świetlicy w Chocieborzu, odbiór będzie prawdopodobnie w przyszłym 

tygodniu, zostały jeszcze prace ziemne, 

- na świetlicy w Szklarach odpadły kamienne płytki i będziemy musieli to zrobić, 

- chcę jeszcze do końca roku kupić płyty na zajezdnię do Cieszanowic. 

Nie było pytań. 

 

ad. 4.  Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych, które wpłynęły do biura rady  

w okresie międzysesyjnym. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że do biura rady w okresie międzysesyjnym nie 

wpłynęła żadna interpelacja. 

 

ad. 5. 1) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na 2021 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przedstawienie opinii komisji merytorycznych: 

Opinia Komisji Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej – wypowie się 

podczas głosowania. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – komisja jest za przyjęciem stawek jednak w punkcie e) 

zamiast stawki 8,37 zł proponuje przyjąć stawkę 8,00 zł. 

Krzysztof Tkacz zgłosił wniosek, aby w punkcie e) zamiast stawki 8,37 zł przyjąć stawkę 7,60 

zł. 
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Ponieważ nie było innych propozycji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

propozycje zmian stawki w punkcie e): 

Głosowanie w sprawie wniosku Komisji Budżetu i Finansów o zmianę stawki  

w podpunkcie e) z 8,37 zł na 8,00 zł 

Wyniki imienne: 

ZA (8): 

Joanna Rutkowska, Gabriela Bardak, Małgorzata Pietroczuk, Andrzej Ochociński, Stanisław 

Pieniakowski, Tomasz Łoziński, Jan Miske, Henryk Kliś 

PRZECIW (4): 

Agnieszka Tęcza, Grażyna Berini, Zdzisław Ficoń, Krzysztof Tkacz 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2): 

Bogumił Wąs, Mariusz Kuś 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECN I (1): 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg 

W wyniku głosowania stawka w punkcie e) została zmieniona na 8,00 zł. 

Drugi wniosek nie był głosowany, ponieważ został on wycofany przez radnego Krzysztofa 

Tkacza. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały ze zmienioną stawką  

w punkcie e): 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na 2021 rok 

Wyniki imienne: 

ZA (10): 

Zdzisław Ficoń, Jan Miske, Gabriela Bardak, Stanisław Pieniakowski, Andrzej Ochociński, 

Małgorzata Pietroczuk, Tomasz Łoziński, Grażyna Berini, Henryk Kliś, Joanna Rutkowska 

PRZECIW (1): 

Krzysztof Tkacz 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3): 

Agnieszka Tęcza, Bogumił Wąs, Mariusz Kuś 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg 

W wyniku głosowania uchwała Nr XIX/152/20 Rady Gminy Kamiennik z dnia 1 grudnia 2020 

r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok została 

przyjęta. 
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ad. 5. 2) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na 2021 rok 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przedstawienie opinii komisji merytorycznych: 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały. 

Opinia Komisji Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej – wypowie się 

podczas głosowania. 

Ponieważ nie było pytań Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

uchwały:  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych na 2021 rok 

Wyniki imienne: 

ZA (14): 

Zdzisław Ficoń, Grażyna Berini, Stanisław Pieniakowski, Małgorzata Pietroczuk, Gabriela 

Bardak, Agnieszka Tęcza, Joanna Rutkowska, Krzysztof Tkacz, Jan Miske, Andrzej 

Ochociński, Tomasz Łoziński, Mariusz Kuś, Henryk Kliś, Bogumił Wąs 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg 

W wyniku głosowania uchwała Nr XIX/153/20 Rady Gminy Kamiennik z dnia 1 grudnia 2020 

r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok 

została przyjęta. 

 

ad. 5. 2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy 

Pani Skarbnik wyjaśniła, że zmiana dotyczy przeniesienia pieniędzy na zakup kamienia na 

drogi do produkcji rolnej. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał na jakie drogi zostanie przeznaczony kamień. 

Wójt odpowiedział, że do Szklar i Karłowic Małych. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy do Wilemowic też. 

Wójt odpowiedział, że nie. 

Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że rozmawiała z nim p. sołtys, że kamień jest 

potrzebny również do Wilemowic. 

Tomasz Łoziński zgłosił, że nie przywieźli żadnego auta a miały być cztery. 
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Wójt odpowiedział, że kamień otrzymają. 

Ponieważ nie było więcej pytań Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

uchwały:  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy 

Wyniki imienne: 

ZA (14): 

Grażyna Berini, Jan Miske, Stanisław Pieniakowski, Gabriela Bardak, Zdzisław Ficoń, Joanna 

Rutkowska, Andrzej Ochociński, Agnieszka Tęcza, Małgorzata Pietroczuk, Henryk Kliś, 

Mariusz Kuś, Tomasz Łoziński, Bogumił Wąs, Krzysztof Tkacz 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg 

W wyniku głosowania uchwała Nr XIX/154/20 Rady Gminy Kamiennik z dnia 1 grudnia 2020 

r. w sprawie zmiany w budżecie gminy została przyjęta. 

 

ad. 6. Wolne wnioski i informacje. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych, że jakiś czas temu otrzymali na tablety 

sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze i był czas na zapoznanie się z nim. Przekazał 

również, że w biurze rady można zapoznać się z analizą oświadczeń majątkowych, która 

przyszłą z Urzędu Skarbowego. Odczytał również informację od Komendanta Policji odnośnie 

oszustw „na wnuczka” i „na policjanta”. 

Bogumił Wąs podziękował radnym i p. Wójtowi za mobilizację przy podejmowaniu uchwały 

budżetowej na rok 2020 dzięki czemu udało się przeprowadzić remont świetlicy  

w Chocieborzu, budynek jest teraz bardzo ładny zarówno w środku jak i na zewnątrz. 

Grażyna Berini zaproponowała, aby utworzyć galerię na stronie urzędu, gdzie będą 

zamieszczane zdjęcia z naszych inwestycji i jako pierwsza może się tam znaleźć 

wyremontowana świetlica w Chocieborzu. 

Wójt propozycją przyjął do realizacji. 

Agnieszka Tęcza zapytała kto jest odpowiedzialny za kosze na śmieci w sołectwach. 

Wójt odpowiedział, że jesteśmy odpowiedzialni za sprzątanie koszy na śmieci na przystankach, 

przy świetlicach odpowiedzialni za to są sołtysi. 
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Krzysztof Tkacz zapytał o wnioski z protokołu Komisji Rewizyjnej odnośnie wykonania 

budżetu za I półrocze 2020 r., zaproponował, aby wszyscy radni otrzymali odpowiedzi na te 

wnioski. 

Jan Miske odpowiedział, że Komisja Rewizyjna otrzymała odpowiedź na piśmie. 

Pani Skarbnik przekazała ustnie pozostałym radnym wyjaśnienia dotyczące wniosków Komisji 

Rewizyjnej. 

Krzysztof Tkacz zapytał, dlaczego dochody majątkowe są zrealizowane tylko na poziomie ok. 

4,99 %? 

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że jest to związane z tym, że dochody majątkowe realizowane 

są głównie w drugim półroczu, w tej chwili wykonane są na poziomie 75% i raczej nie będą 

większe, bo nie ma chętnych na zakup nieruchomości. 

Wójt dodał, że nie będzie obniżał ceny tylko dlatego żeby coś sprzedać. 

Zdzisław Ficoń zapytał o dział 921 (kultura) i fakt, że od marca był covid i działalność ustała, 

czy to nie ma wpływu na obniżenie wydatków? 

Wójt odpowiedział, że to jest tak jak w oświacie są pracownicy i są oni w gotowości i nie 

zwalnialiśmy ich. 

Krzysztof Tkacz stwierdził, że jeżeli chodzi o urząd to są duże oszczędności, a tu instytucja 

nie działa od ponad pół roku a wydatki rosną. 

Zdzisław Ficoń dodał, że powinny być oszczędności na energii elektrycznej, na wodzie, 

ogrzewaniu. 

Wójt odpowiedział, że w tej chwili opłaty są według prognozy a dopiero później będą korekty. 

Nie było więcej pytań. 

 

ad. 7.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik. 

Ponieważ nie było uwag do protokołu Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

zatwierdzenie protokołu Nr XVIII/2020: 

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia protokoły Nr XVIII/2020 z sesji Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 4 listopada 2020 r. 

Wyniki imienne: 

ZA (12): 

Gabriela Bardak, Stanisław Pieniakowski, Joanna Rutkowska, Andrzej Ochociński, Agnieszka 

Tęcza, Jan Miske, Tomasz Łoziński, Mariusz Kuś, Grażyna Berini, Małgorzata Pietroczuk, 

Bogumił Wąs, Henryk Kliś 

PRZECIW (0) 
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WSTRZYMUJĘ SIĘ (2): 

Zdzisław Ficoń, Krzysztof Tkacz 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Beata Stefanowicz-Ciecieląg 

W wyniku głosowania protokół Nr XVIII/2020 z sesji Rady Gminy Kamiennik z dnia  

4 listopada 2020 r. został zatwierdzony. 

 

 

 

 

 

 

 

Wobec wyczerpania porządku sesji Przewodniczący Rady Gminy zamkną o godzinie 1008 

obrady XIX sesji Rady Gminy Kamiennik. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała        

A. Czaja 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integralną część protokołu stanowi nagranie z obrad sesji Rady Gminy Kamiennik dostępne na stronie 

Urzędu Gminy Kamiennik (http://kamiennik.pl/1120/447/archiwum-nagran-sesji-rady-gminy-

kamiennik.html) z dnia 1 grudnia 2020 r. 

http://kamiennik.pl/1120/447/archiwum-nagran-sesji-rady-gminy-kamiennik.html
http://kamiennik.pl/1120/447/archiwum-nagran-sesji-rady-gminy-kamiennik.html

